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ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีไต้…อ่านต่อหน้า 6-7

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

จัดเต็ม 23 รางวัลเกียรติยศ จากโครงการ
YPR & ME…อ่านต่อหน้า 2

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำ�ปาง

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ICDL Digital Competition
แห่งประเทศไทย…อ่านต่อหน้า 10

ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง

www.facebook.com/technoradio9725
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มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 โดย รศ.ดร.นำ�ยุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาจำ�นวน
ทั้งสิ้น 2,993 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 1 วิทยาลัยฯ (คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
(ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4345)

การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ
“การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome - based ให้กับอาจารย์
ผูส้ อนภาษา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องเรียนนวัตกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำ�ยุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ร่วมรับฟังการนำ�เสนอผลการอบรม และ
ให้โอวาทและผู้เข้าร่วมโครงการ
(ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th)
นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 23 นักศึกษาหลักสูตร
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้า 5 รางวัลโล่เกียรติยศทอง,
4 รางวัลโล่เกียรติยศเงิน, 5 รางวัลเกียรติยศเหรียญทองและ
9 รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน จากโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จำ�กัด ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การจัดการศึกษา
กรุงเทพ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4361)
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คลินิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา รายงานผลการพัฒนาดอยม่อนล้าน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการ
คลินิกเทคโนโลยี มทร. ล้านนา พร้อมด้วย ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ครู อสวท.) อำ�เภอพร้าว นำ�เสนอผลงานและแผนการดำ�เนินงาน 3 ปี
แผนพัฒนาโครงการพระราชดำ�ริดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยการนำ�
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำ�ริดอยม่อนล้าน ต่อ พล.ต.ผดุง
ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูต้นแบบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำ�ลายป่า
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำ�เสนอ “ม่อนล้านโมเดล ท่องเที่ยววิธีชุมชน”
แบ่งการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน โดยโครงการ
ดังกล่าวกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำ�ริ
ดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4408)
มทร.ล้านนา จับมือ อสค. พร้อมหนุน start up เชียงใหม่
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี
ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือ
กับนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำ�นวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย(อสค.) ในการลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กับองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อสค.) ที่จะร่วมกันดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นมในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในนามบริษัทฟีลกู้ด888 จำ�กัด โดยได้รับเกียรติ
จากนายปวิณ ชำ�นิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4413)
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
Langkawi Tourism Academy ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดี
ด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันท์ รองคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ อ.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำ�หลักสูตรการท่องเทีย่ วและการบริการ มทร.ล้านนา
เข้าร่วมประชุมกับผูแ้ ทนจาก Ministry of Higher Education Malaysia, Department of Community College and Education
คณะผูบ้ ริหาร และคณาจารย์ของ Langkawi Tourism Academy ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสนีไ้ ด้มพี ธิ ลี งนาม
ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ร่วมกันระหว่าง มทร. ล้านนา กับ Langkawi Tourism Academy และมีการสรุป
แผนความร่วมมือในการดำ�เนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและ
การบริการ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oir.rmutl.ac.th/news/4359)
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องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดโลกทัศน์ ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

องค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ผนู้ �ำ นักศึกษา
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ในประเทศไต้หวัน โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูนอ้ ยสุวรรณ ผู้
อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม ผูช้ ว่ ยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนายกสโมสร
นักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชม National Taiwan Normal University
(NTNU) เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างกัน โดยมี Dr.John I-Tsun Chiang ผูช้ ว่ ยอธิการบดีดา้ น
กิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและเสวนาร่วมกัน (ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4391)
มทร.ล้านนา ร่วมเสวนาทิศทางสหกิจศึกษาไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย
ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา
เข้าร่วมการเสวนาในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ นายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
แก่สถานศึกษาและผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศการประกวด อีกทั้งยังได้
บรรยายพิเศษในหัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 ความท้าทายของสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำ�เนินงานได้แก่ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดและกองประชาสัมพันธ์บันทึกภาพภายในงาน ซึ่งมีเครือข่ายสหกิจศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
งาน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4391)
9 มทร.จับมือ สคช. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
สู่ความก้าวหน้าในโลกของการทำ�งาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพือ่ ความก้าวหน้าในโลก
ของการทำ�งาน ซึ่งนับเป็นการทำ�งานบูรณาการทำ�งานคู่ขนานกับภาคการศึกษา
ซึง่ เป็นต้นน้�ำ ของการผลิตผูเ้ รียนสูโ่ ลกของการทำ�งาน โดย อธิการบดี มทร.ทัง้ 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ
มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และนายวีระชัย
ศรีขจร ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (สคช.) ร่วมพิธลี งนามในครัง้ นี้ โดยมุง่ เน้นร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยในสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4514)
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นายปฏิ ภ าณ ติ ใ หม่ และนายจั ก รภั ท ร เริ่ ม รั ก ษ์ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยอาจาย์
ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ อาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ผู้ควบคุม ตัวแทน
ประเทศไทยในสาขาแมคคาทรอนิกส์ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขัน China International Skills Competitions 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 2560 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้และซูโจว
โดยเป็นการจัดการแข่งขันแบบเฉพาะกิจ ซึง่ เป็นการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันนัดอุน่ เครือ่ งก่อนการแข่งขัน World Skills
Abu Dhabi ในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 35 ประเทศ ผู้แข่งขัน 227 คน ใน 21 สาขา โดยการแข่งขัน
China International Skills Competitions 2017 เป็นการจัดการแข่งขันแบบเฉพาะกิจ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อม
ในการเสนอตัว เพือ่ เป็นเจ้าภาพ World Skills Competition 2021 ณ เมืองเซีย่ งไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัย
พื้นที่ใกล้เคียง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4513)
ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน
ระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 อาจารย์อนันท์ ทับเกิด
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.
ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับนางดาวนภา สุยะนนท์
รักษาราชการแทนผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บรรณาสารและสือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง พร้อมด้วยบุคลากร จำ�นวน 15 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto
Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เพื่อศึกษาระบบห้อง
สมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในการให้บริการห้องสมุด
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4558)
การประชุมความร่วมมือทางด้าน
วิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6
รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย
ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนคณาจารย์จากคณะ
ต่างๆ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand
Higher Education Forum) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร Sky Tower เมืองเกาสง ไต้หวัน และเข้าศึกษา
ดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำ�ของไต้หวัน เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและงานวิจัยของ มทร. ล้านนา ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oir.rmutl.ac.th )
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ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีใต้

ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำ�ผลงาน “Tao Tong
for Environmental Friendly” คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง คือ
GOLD Medal - KIWIE 2017 และ GOLD Medal : TIIIA
OUTSTANDING DIPLOMA Special award for Excellent
จากประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
นักวิจยั สตรี ในงาน Korea International Women’s Invention
Exposition 2017 (KIWIE 2017) ณ กรงุโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 -11 มิถุนายน 2560 ณ KINTEX
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Korea International Women’s
Invention Exposition เป็นเวทีน�ำ เสนอผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจัยสตรีนำ�เสอนผลงาน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2560 นี้
6
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มีนักวิจัยนวัตกรรมสตรีจาก 24 ประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดกว่า 200 กว่าผลงาน
ผศ.เยาวนาถ กล่าวว่า ผลงาน “Tao Tong for
Environmental Friendly” เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ
สารสกัดจากสะเดา เพื่อไล่มอดข้าวในข้าวสาร ซึ่งจากเดิม
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารสกัดจากสะเดาอัดเม็ด บรรจุในถุง
เยื่อกระดาษแบบถุงชา (Sachet) เมื่อนำ�ไปใส่ในถุงข้าวสาร
อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย อีกทั้งยังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
ซองฟอยล์ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
จากการที่ มอดก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งแต่รูปร่าง
ไม่สวยงาม และเป็นแมลงทีร่ บกวนข้าว ผศ.เยาวนาถ จึงได้แนว
ความคิดในการออกแบบ ให้ผลิตภัณฑ์ทจี่ ะใช้บรรจุ เป็นแมลง
ที่มีรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักและเป็นมิตร จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุ เป็นรูปตัว เต่าทอง ทีม่ สี ว่ นหัวสามารถถอดออกแล้วใส่
ถุงสารสะเดาเข้าไป แล้วปิด ล๊อกหัวไว้ ส่วนปีกบนตัวเต่าทอง
เจาะเป็นรูบนปีก เพือ่ ให้มชี อ่ งระบายสารสะเดาออกมาได้งา่ ยขึน้
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ส่วนด้านหลังใช้สายร้อยเป็นห่วง เพื่อสะดวกต่อการ ใช้งาน หิ้ว จับ ถือ
ซึง่ หลังจากการใช้งานไล่มอดในข้าวแล้ว สามารถนำ�มา Reuse ให้ใช้ประโยขน์
ในด้านอื่นได้ เช่น นำ�มาใส่ผงหรือสาร Aroma เพื่อใช้แขวนดับกลิ่น
ในตู้เสื้อผ้า หรือในรถยนต์ อีกทั้งยังนำ�มาใช้เสียบปากกาบนโต๊ะทำ�งาน
หรือ เสียบส้อมผลไม้ บนโต๊ะอาหาร หรือใช้เป็นของตกแต่งได้อีกด้วย
และในส่วนของบรรจุภัณฑ์ขายปลีกของ TaoTong ผศ.เยาวนาถ ได้มี
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Recycle โดยใช้กระดาษ
ลูกฟูกที่เหลือใช้มาตัดและติดกาวซ้อนกันขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่
ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ TaoTong ภายใน ให้สวยงามสมบูรณ์
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถนำ�ไป Recycle
ใหม่ได้หลายครั้ง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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@

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือมาตรการ
ความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา
ในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202
อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.)
ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการรับผิดชอบงานด้านวิจยั
และถ่ายทอดเทคโนโลยี วทส. พร้อมด้วยอาจารย์กมล ศรีธิ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการชุมหารือกับ ผู้แทนสถานีตำ�รวจภูธร
ดอยสะเก็ด และผู้แทนจากบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำ�กัด ในการร่วมกันกำ�หนดมาตรการความปลอดภัยการเดินรถ
บนทางหลวงชนบทหมายเลข 4039 และการจัดตั้งป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อความความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยข้อสรุปในการประชุมหารือ
จะได้นำ�เสนอในที่ประชุมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/news/4527)

วิทยาลัยฯ จัดประกวด
CISAT Star Contest 2017 (รอบคัดเลือก)
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประกวด CISAT Star
Contest 2017 ในรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนในการเข้า
ร่วมการประกวดในรอบต่อไป สำ�หรับการประกวด CISAT
Star Contest 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแทนนักศึกษา
ในการทำ�กิจกรรมหรือเข้าร่วมงานสำ�คัญต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
และเป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์
(ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://college.
rmutl.ac.th)
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@

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย
แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์
คนลำ�ปางไม่ทิ้งกัน
วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560 ผศ.ดร.อรุ ณ โสตถิ กุ ล
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชิติ
ศรีตนทิพย์ รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ ร่วมแถลงข่าว
การจัดงาน “เกษตรสร้างสรรค์ คนลำ�ปางไม่ทง้ิ กัน” มีก�ำ หนดระหว่าง
วันที่ 23 - 27 มิถนุ ายน 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ
มีความสนใจเลือกซือ้ สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และปลอดภัย โดย สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร จะมีการนำ�เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ Smart Farm
ไปสาธิตกับประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจได้รับชม พร้อมทั้งยังมี
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่มาจากการต่อยอดผลงานวิจัยของคณาจารย์เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
ผักเชียงดา เห็ด น้ำ�ผลไม้เป็นต้น
(ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/
news/4538)

อบรมการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ ำ � เพิ่มรายได้
ให้เกษตรกรสร้างความมั่นคงทางรายได้ในครัวเรือน
วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2560 รศ.ดร.ชิ ติ ศรี ต นทิ พ ย์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะอาจารย์
และวิทยากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการ
ฝึ กอบรมการปลู ก พื ช ไร้ ดิ น ต้ น ทุ น ต่ำ � ให้ กั บ ชุ ม ชนบ้ า นหั ว ฝาย
ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง ณ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนบ้านใหม่นาแขม
อ.แม่เมาะ จ.ลำ�ปาง เพื่อให้เกษตกรมีอาชีพเสริมและสามารถพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
(ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ https://atri.rmutl.ac.th/)
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Campus ล�ำปาง
มทร.ล้านนา ลำ�ปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำ�กัด
ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา
ลำ�ปาง พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ร่วมต้อนรับนายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั ดัชมิลล์ จำ�กัด และคณะ
ในโอกาสประชุม หารือ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำ�นวยการ
การประชุมดังกล่าวเป็นการดำ�เนินงานภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ การผลิต การพัฒนาทางวิชาการ วิจยั
และการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทดลองการผลิต
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากพืช เพื่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้เป็นเชิงอุตสาหกรรมพาณิชย์
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/news/4519 )
นศ. ลำ�ปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายณัฐพงษ์ ธิเชือ้ นักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชัน้ ปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Competition
แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
การแข่งขัน นายณัฐพงษ์ ธิเชือ้ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจำ�นวนผูเ้ ข้าแข่งขัน 35 คนทัว่ ประเทศ โดยมีอาจารย์คนึงนุช
สารอินจักร์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
สำ�หรับโครงการ ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย จัดโดย ICDL Thailand เพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอด
ด้านทักษะความรู้ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) จำ�นวน 2 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th)
ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำ�ปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการ
เรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำ�ปาง ส่งมอบสือ่ การเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่นอ้ ย แก่คณะครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำ�ปาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
อาจารย์ประณิตา ศรีสมุทร หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ เป็นผูร้ บั มอบ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำ�ปาง การส่งมอบ
สือ่ ดังกล่าวเป็นหนึง่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ ลี้ยง มทร.ล้านนา ลำ�ปาง โดยครูสถานศึกษาเครือข่าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำ�ปาง ได้เลือก 4 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลซองจดหมายพารวย โมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 โมดูลไฟฟ้าน่ารู้
และโมดูล Smart Food สำ�หรับโมดูลเถ้าแก่น้อยมีอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล เป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ในการส่งมอบสื่อมีอาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์ อาจารย์ณัชธาร สิงห์โตทอง นางสาวนีรนุช เข็มเพชร นางสาวสายพิรุณ
ปะละน่าน นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอนชั้นปีที่ 2 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโมดูล
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/)
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มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับภาคเอกชนทำ�โครงการจัดการ
ระบบน้ำ � ดื่มแก่นักเรียน

@

Campus น่าน

วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.คมสัน อำ�นวยสิทธิ์
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วย ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร และ
อาจารย์สรุ ชัย อิม้ ทับ ร่วมกับนายสุรพล ทวีเลิศนิธี อตีตเจ้าของโรงงานนิธฟิ ดู๊
จ.เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย,
ผศ.สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ข้าราชการเกษียณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดทำ�โครงการ Punmee safe drinking water เป็นโครงการจัดการระบบน้�ำ ดืม่ ให้แก่เด็กนักเรียน ตามโรงเรียนต่างๆ
ทีม่ คี วามต้องการระบบจัดการน้�ำ ดืม่ ทีป่ ลอดภัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมในการจัดการโครงสร้าง
การจัดการน้�ำ ขัน้ พืน้ ฐานโดยเริม่ ทีโ่ รงเรียนศรีเวียงสา อ.เวียงสา โรงเรียนบ้านสบเป็ด อ.ท่าวังผา โรงเรียนบ้านน้�ำ โค้ง อ.เมืองน่าน
จังหวัดน่าน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th/)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2560
วันที่ 10-11 มิถนุ ายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา
น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา
2560 ณ วัดป่านันทบุรญ
ี าณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ต.ผาสิงห์
อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำ�นวยสิทธิ์ รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ สำ�หรับการอบรมครัง้ นีไ้ ด้รบั ความเมตตา
จากพระครูกิตติจันโรภาส เจ้าอาวาส พร้อมพระภิกษุสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายอบรม มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำ�นวนทั้งสิ้น
242 คน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินยั ให้กบั นักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษานำ�หลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างเหมาะสม ได้พฒ
ั นาตน ยกระดับจิตใจ เป็นทีม่ คี วามเมตตา เสียสละ อดทน มีจติ อาสา
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th)

งานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา น่าน เข้าศึกษาดูงาน
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ มทร.ธัญบุรี
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณาจารย์และบุคลากรด้านงาน
ประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา น่าน เดินทางเข้า เข้าศึกษาดูงานและ
จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ร่วมกับสำ�นักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี (ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nan.rmutl.ac.th)
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@

Campus ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เข้าประชุมร่วมกับจังหวัดตากและภาคี
เครือข่ายเสริมหลักประกันโอกาสทางสังคมให้เยาวชน
นอกระบบการศึกษา 9 จังหวัดนำ�ร่อง

วันที่ 16 มิถนุ ายน 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชือ้ ไทย รองอธิการบดี
มทร.ล้านนา ตาก และคณะทำ�งาน เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดและ
รับฟังข้อเสนอแนะ การดำ�เนินงานสำ�รวจเด็กนอกระบบใน 9 จังหวัดนำ�ร่อง
เพือ่ กำ�หนดแนวทางการจัดการระบบหลักประกันโอกาสทางสังคม ภายใต้
โครงการเพื่อศึกษาและจัดทำ�ต้นแบบสร้างเสริมหลักประกันโอกาสทางสังคมแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบ
การศึกษา ร่วมกับ สำ�นักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ
ม.นเรศวร ณ ห้องทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ httis://tak.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมเจ้า
และพิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีบวงสรวง
พระวิ ษ ณุ ก รรมเจ้ า และพิ ธี ไ หว้ ค รู ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2560
โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา
ตันติสุนทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ดร.เดชา ครุฑทิน
ประธานชมรมรักษ์พระวิษณุกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีจำ�นวนมาก กิจกรรมในพิธี
ประกอบด้วยสักการะหลวงพ่อมงคล ท่านราชสิทธิ์ ท้าวมาลีวราช พิธบี วงสรวงองค์พระวิษณุกรรมเจ้า พิธเี ปลีย่ นผ้าเจียรบาด
(ผ้าคาดเอว) และพิธไี หว้ครู กิจกรรมทัง้ หมดนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้แสดงความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อคณาจารย์ ทีท่ า่ นได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tak.rmutl.ac.th)

ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตาก หารือการจัดงาน
คืนสู่เหย้า 80 ปี ราชมงคล ตาก
วันที่ 15 มิถนุ ายน 256 พล.ต.พรชัย เอีย่ มสนิทอมร
นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ประชุมหารือร่วมศิษย์เก่า
กับคณาจารย์และบุคลากรทีเ่ ป็นศิษย์เก่าราชมงคล เพือ่ กำ�หนด
รายละเอียดการจัดงานคืนสู่เหย้า 80ปี ราชมงคล ตาก ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในปี 2561 พร้อมแนะนำ�คณะกรรมการบริหาร
สมาคม ณ ห้องประชุมพะยอม มทร.ล้านนา ตาก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tak.rmutl.ac.th)
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@

Campus พิษณุโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับจังหวัด
พิษณุโลก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครัง้ ที่ 12 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
และสนามฟุตบอล มทร.ล้านนา การแข่งขันดังกล่าว มีนกั ฟุตบอลเข้าร่วม
การแข่งขันจำ�นวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อังกฤษ อิหร่าน
นิวซีแลนด์ สก๊อตแลนด์ ใต้หวัน อเมริกาและไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งหมด 225 คน สำ�หรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก
ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำ�ลังกายของผู้สูงอายุ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศไทย และจังหวัดพิษณุโลก
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)
มทร.ล้านนาพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กำ�ลังพล ป.4 พัน 104
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำ�นวยการกอง
การศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการ
เลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเพิ่มรายได้ให้กำ�ลังพล ป.4 พัน 104 ค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ โดยได้ให้ค�ำ แนะนำ�ในการเลีย้ ง ,การป้องกันโรคและการลดต้นทุนค่าอาหาร เพือ่ เพิม่ รายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เดินหน้าการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตข้าวคุณภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัด
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธาน
สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล
รองอธิการบดี, คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก , คุณสุณี
สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.LTD และทีมงาน , คุณกฤษณา ธรรมชีวัน ผู้จัดการสหกรณ์
เกษตรนิคมบางระกำ� และคณะทีมงาน ร่วมประชุมหารือเรือ่ งข้าวร่วมสถาบันพัฒนาสีแ่ ยกอินโดจีน เพือ่ ร่วมกันระดมแนวคิด
พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ที่ห้องประชุม 1423
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plc.rmutl.ac.th)
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@

Campus เชียงราย

มทร.ล้านนาเชียง ราย จัดสภากาแฟ 6/2560
สร้างโอกาสให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วม
พบปะหารือสร้างความเข้าใจอันดีในองค์กร

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ
มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 6/2560 ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะหารือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และเป็น
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมตลอดจนแนวนโยบายต่างๆจากมหาวิทยาลัย
เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีในองค์กร โดยมีคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก และในโอกาสเดียวกันนี้ นักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้น�ำ เสนอ
ผลสัมฤทธิ์การทำ�โครงงานการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ต่อผู้เข้าร่วมงาน
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/)
อธิการบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านงานวิจัย ลงพื้นที่ติดตาม
โครงการเลี้ยงปลานิลด้วยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทกั ษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย
Prof.Dr. Kiyoshi Yoshikawa ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย มทร.ล้านนา เข้าติดตาม
และมอบนโยบายการดำ�เนินโครงการการกระดับการเลีย้ งปลานิลในเขตอำ�เภอพาน
จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล้ สำ�หรับการเลีย้ งอนุบาลปลานิลรวมทัง้ เพิม่ ปริมาณออกซิเจนในบ่อเลีย้ งปลา
ซึง่ สามารถช่วยป้องกันการน๊อคน้�ำ ของปลาได้ โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผูอ้ �ำ นวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา
เชียงราย พร้อมด้วยคณะทำ�งานและผูป้ ระกอบการเลีย้ งปลานิล รายงานความก้าวหน้าและปัญหาทีพ่ บในการดำ�เนินโครงการ
ณ มทร.ล้านนา เชียงราย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https:// chiangrai.rmutl.ac.th)
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานของพนักงานสำ�หรับโรงงานขนมจีน
ด้วยหลักการไคเซนต์
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์
ประจำ�สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษาอุตสาหการ
วศ.บ.อุตสาหการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ�งานของพนักงานสำ�หรับโรงงานขนมจีนด้วยหลักการไคเซนต์
เพือ่ ลดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำ�งาน โดยมีชาวบ้านจากอำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย ทีป่ ระกอบอาชีพผลิตขนมจีน
เข้าร่วมรับกิจกรรม ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยนักศึกษาได้คิดค้นถังสำ�หรับ
ล้างข้าวสารที่จะนำ�ไปหมัก รถเข็นในการขนถ่ายแป้งและอุปกรณ์ลำ�เลียงแป้ง โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดระยะเวลา
ของขั้นตอนในการผลิตขนมจีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานโดยใช้หลักการของไคเซนต์
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/)
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นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พืน้ ที่ พร้อมใจสืบสานประเพณี จัดพิธไี หว้ครูและบายศรีสขู่ วัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 แสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์และความเป็นสิรมิ งคล
Responsibility Morality Unity Technology Leaning society

ที่ปรึกษา		
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: รศ.ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี
บรรณาธิการ
: นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
: นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์
พิสูจน์อักษร
: นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์
กองบรรณาธิการ
: ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ นายเฉลิมชัย พาราสุข
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